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Leiria: Combatentes, 
Arrabalde; Guimarota 

Departamento 

Administrativo 

Departamento 

Financeiro 

Departamento 

Comercial 

Departamento de 

Operações Gerais 

Departamento de 

Informática Agências

Serviço de Tesouraria 
Geral

Serviço de Gestão de 
Recursos e Aplicações

Serviço de Contabilidade

Serviço de Secretariado Serviço de Compensação 
de Cheques

Serviço de Recursos 
Humanos

Serviço de Economato, 
Reprografia e Arquivo Geral

Serviço de Manutenção, 
Higiene e Segurança

Serviço de 
Transferências e DD

Serviço de Meios de 
Pagamento – Cartões

Serviço de Análise de 
Crédito

Área de Prod. Financeiros

Serviço de Reportes 
Prudenciais e Estatísticos

Arrabal

Bidoeira de Cima

Freixianda

Fátima

Caranguejeira

Maceira

Ourém

Vilar dos Prazeres

S. Catarina da Serra

Marinha Grande

Urqueira

Serviço de Processamento
de Crédito e Efeitos

Colmeias

Monte Real

Comissão de Crédito

Serviço Acompanhamento 
de Crédito

Área de Seguros

Serviço de Informação 
Comportamental

 Gabinete de Assistência Jurídica e Contencioso
Gabinete de Gestão de Risco

Conselho Consultivo

Gabinete de Auditoria Interna e Compliance

Gabinete de Avaliações e Garantias Reais

Gabinete de Organização, Planeamento e 
Continuidade de Negócio

Gabinete de Formação 

Gabinete de Gestão de Imóveis

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Conselho Fiscal
Revisor Oficial de Contas
















  


  


 







         

             


    

               



               
              




   
             
              

















































                

                  
             








               

            
                 
              
             



























CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, C.R.L. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS – NCA’S

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

 


            



 

           



   






                 









           

                  




                  


 



     











                


        
              


 



   
                  



 


              


 
             


    




   

              
              




    




                


               




 












  

           


   




   


   
        






     




              



              

  




           



               


                  


      

                
             











                 


 




                   


      

              
 


  
               

                 


  
               
    









       


       








 










   


              




 
 
 
 
 

   






   

               
                 


     





             






       

              













     


 










  

 

    
             


         

    



               









            



              
             


                
             


 










 
            






    





  
            
        


     


           
                
                  




  





                   





      

                 


               
              





















    

   
             
                
              





                  
               


           
      








    

                



     
















        

              
                



     


                


    



 

  

   

   

   

   

   

 

  

  

   

 

  





       



 

  

 










         



 

  

  

  

  

 

  

  

  

 





         



     



      

     



 

      



     


      

     












        



     


      

      

     



      


 



  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 














      



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 







     



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 










        



 

  

  

  

                

     



 

  

  

  

        



 

 

  

 







        



 

  

  

 












       



 



      



   



      







  


 



      



   



      



 








       



 

  

  

 














     



 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 


  

  

 

 












              


 

 

  

  

  

  












       





      

      











 





      

      











 



        



 

  

  


  

 





 

 

  

  

  

  












     



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 













 









    

  

 

    

  

    














    



 

  

  

  

 

  

 

 






















   

 

 

 

 

   





         



 

  

  

 










    



 

  

  

  

  

  

  


  

 











 



        



 

  

  

  

 












        



 



  

  



  

  



  

  



  

  

  

  

 





   















  

   

   

   

  














    



 

  

  

  

  

  

  


  





  

  

  


  

  

 









                







              


                
               


     
             












               
          
               
              


             

                 
                  


                  



 

 

 

 

 


 

 

 




 

 



 



 

 

 



 



 


 

 

 




 












              


 



                 


                
                




 

 



              
              







 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  

             






   











   

  

  

   

   

  

   

             



                 











      





















     

     

     

     

     



 







 

     

     

     

     

     



 

 

 

 

 

 

 












       



                 


 

   

   

   

   

  

   

  

  

   

   

    

     

    

  

    

    

   

  

    

  

   

  

  

     

   

     

   

   

    

    

   

     

     

   

  

  

  

    

   

    

  

  

  

  

    










            
                


    



 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  





            



 
                







              
               




 
 













           














 

                 
            

                


 


              
                


              
              



    



           
            

             
               


               
           
              

             
                











                






               

 

              


 


 

                

             


 


 
 
                
                


 



             


            
             
 


 

 











                 


              
             
                


                

                  




                
                





 



              

               


             
             
               
              


              
 
    
   


              


  

               











               







              



                



 
 
 


 
 
 
 

 

               




              

















               
              
        











  



 


               

               


         


       

       




              
               
               


               
              


 






  




              













             
                 

          


             





 



                

               


 
  
                








 

 

   

   

   

   

   

   

   







              


















      


 



   
































         
         
         
         
         
         
         
         
         



   
































         
         
         
         
         
         
         
         
         





 




 






           

            
            
            
            
            
            
            
            
            






 






















 











           

            

            

            

            

            

            

            

            

            






  



 








 



   
































            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            



   
































            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            










 
































          

          

          

    























        

        

        

  






























          

          

          

   























        

        

        

  






         

          

          

          

    

 

        




          

          

          

  



 

         

          

          

          

   










 

 

  
  
  





 

 

  
  
  







        




          

          

          

   



 

 

  




 




 




 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  




 




 




 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 












              


31-12-2014

Justo valor Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante

< 0,5 M€ 0 0 0 0 137 11.248 32 919 1.002 92.978 0 0

>= 0,5 M€ e < 1 M€ 0 0 1 960 65 5.749 0 0 3 504 0 0

>= 1 M€ e < 5 M€ 11 7.506 0 0 67 4.647 0 0 0 0 0 0

>= 5 M€ e < 10 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>= 10 M€ e < 20 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>= 20 M€ e < 50 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>= 50 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 11 7.506 1 960 269 21.645 32 919 1.005 93.482 0 0


Particulares HabitaçãoConstrução e CRECorporate
Imóveis ImóveisOutros Colaterais Reais Outros Colaterais Reais Imóveis Outros Colaterais Reais

31-12-2015

Justo valor Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante

< 0,5 M€ 0 0 0 0 126 10.361 27 761 1.005 91.698 0 0
>= 0,5 M€ e < 1 M€ 2 820 0 0 73 6.367 0 0 3 504 0 0

>= 1 M€ e < 5 M€ 9 7.405 0 0 62 8.513 0 0 0 0 0 0

>= 5 M€ e < 10 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>= 10 M€ e < 20 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>= 20 M€ e < 50 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>= 50 M€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 11 8.225 0 0 261 25.240 27 761 1.008 92.202 0 0


Corporate Construção e CRE Particulares Habitação
Imóveis Outros Colaterais Reais Imóveis Outros Colaterais Reais Imóveis Outros Colaterais Reais
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